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Hlavní téma: VYSOKÁ NEZAMĚSTNANOST

Náš rozhovor: Kraj musí řešit další vládní selhání
H

lavní
příčiny
vysoké
nezaměstnanosti
v Ústeckém kraji jsou dobře
známé. Jsou to zejména strukturální změny, kterými kraj
prošel v 90. letech, kdy se dramaticky snížil počet zaměstnanců v odvětví paliv, energetiky a chemickém průmyslu.
Lidé přišli o práci, ale stále tu
žijí. Na to, jak je možné tento stav změnit, jsme se zeptali Jany Vaňhové, hejtmanky
Ústeckého kraje.

obsah bude zahrnovat skutečně celou šíři problematiky podpory zaměstnanosti v našem kraji. Bude jasně
definovat, co konkrétně požadujeme po vládě, ministerstvu práce a sociálních
věcí, ministerstvu pro místní rozvoj, ale i úřadech práce, hospodářské komoře nebo
zaměstnavatelích, ale i jak
konkrétně přispěje Ústecký
kraj, abychom se v míře nezaměstnanosti přiblížili do

Na krajské konferenci k nezaměstnanosti v Ústeckém kraji jste představila akční plán
Ústecký program zaměstnanosti 2020. Můžete nám jej
přiblížit?
Ústecký program zaměstnanosti 2020 v podstatě navazuje na již existující krajský plán, ale jeho doplněný

T

„Nejpalčivější problémy našeho kraje vládu nezajímají, ať je to nezaměstnanost nebo problémy s nepřizpůsobivými občany. A to je stav,
který je potřeba změnit,“ říkala i na nedávné konferenci o snižování míry nezaměstnanosti hejtmanka Jana Vaňhová.

Onkologie a zdravotní ústav zůstanou!
eden ze dvou zdravotních
ústavů, které v ČR zůstanou,
bude v Ústí nad Labem (druhý v Ostravě). Rozhodli o tom
14. března čeští poslanci při no-

vém hlasování o zákoně o veřejném zdraví. Přiklonili se k doporučení Senátu, aby zdravotní
ústavy zůstaly v nejpostiženějších regionech, nikoliv podle
vlády a ministerstva zdravotnictví vedle Ostravy ještě v Praze.
I přes protesty Ústeckého kraje.

„Děkuji všem poslancům, kteří se postavili zodpovědně ke
zdraví občanů v Ústeckém kraji.
V kraji tak zůstane instituce s velmi dobrým renomé a spádovou
oblastí pro více než milion pacientů. Bude nadále poskytovat
špičkové služby, jaké naši občané
potřebují. Jsem ráda, že konečně
zvítězil zdravý rozum a ukazuje
se, že Ústeckému kraji nelze stále něco rušit a odebírat, když právě tady potřebujeme tu nejlepší
zdravotní péči,“ říká hejtmanka.
Ústecký zdravotní ústav zajišťuje péči pro astmatiky, alergiky,
pacienty se sníženou imunitou
a nemocné rakovinou, což jsou
nemoci, kterými je ústecký region postižen nejvíce.

K

rajská zdravotní, a. s.
obdržela od Ministerstva
zdravotnictví ČR osvědčení o splnění podmínek po-

skytování onkologické péče
nejvyššího stupně a získání statutu Komplexního onkologického centra ústecké Masarykovy nemocnice,
která je součástí Krajské
zdravotní, a.s. Dosavadní

ÚSTECKÝ BALÍČEK leží pravicovým
začali tvrdit až politici, kterým
poslancům v žaludku
chybí právnické vzdělání. Jen

V

MF DNES jsem si 7. března přečetla rozhovor s poslankyní ODS a bývalou primátorkou Chomutova Ivanou
Řápkovou. Nedokážu pochopit, jak poslanec, který má být
pro občany vzorem slušnosti
a pravdomluvnosti, je schopen
bez mrknutí oka v jednom rozhovoru uvést tolik lží. Pokud
je paní poslankyně příkladem
morálního stavu dnešních vládních pravicových stran, nelze se
pak divit hrozivému mravnímu
úpadku, kterým naše společnost v současné době prochází.
Prokazatelné
lži
paní

Pokračování na str. 5

Ústecký kraj: Sedm hlavních
hříchů české vlády

Vítězství zdravého rozumu

J

roku 2020 k celorepublikovému průměru.
Chceme skutečně celou problematiku pojmout komplexně a nemám informaci, že by
obdobný dokument již někdo
zpracoval. Očekávám, že nám
tento program pomůže nejenom deﬁnovat konkrétní kroky a opatření, ale umožní
nám i efektivní kontrolu jejich
plnění.

poslankyně:
První lež - Ústecký balíček
je nekvalitní. Legislativní návrhy obsažené v Ústeckém balíčku zpracovávala profesionální advokátní kancelář,
jejíž jednou z hlavních činností je příprava nových zákonů, a to i pro současnou vládu.
Konkrétní právní normy prošly zhruba před rokem připomínkovým řízením na příslušných ministerstvech, přičemž
od ministerských legislativců
ani jednou nezazněla výtka, že
by zákony byly Ústeckým krajem nekvalitně připraveny. To

čtenářům připomenu, že při
schvalování Ústeckého balíčku
na Zastupitelstvu Ústeckého
kraje hlasovali pro i všichni zastupitelé ODS včetně současného poslance Jiřího Šulce. Nikdo
neřekl, že jsou naše návrhy nekvalitní. ODS nikdy neuvedla
žádné konkrétní a relevantní
výhrady vůči Ústeckému balíčku, vždy se držela v obecné,
politické rovině nebo si vymýšlela. Odmítám lživá a účelová
tvrzení ODS typu, že Ústecký
kraj chce zavírat lidi za třikrát vyhozený papírek na ulici a další. Nic takového v námi

statut KOC MNUL, platný do
31. března 2012, byl osvědčením ministerstva zdravotnictví prodloužen o další rok,
do 30. 6. 2013, a to na základě doporučení Pracovní
skupiny pro superspecializovanou péči v oblasti onkologie, která v souladu s ministerským věstníkem provedla
místní šetření na určených
pracovištích Masarykovy nemocnice v Ústí n. L. Do boje
o zachování komplexní onkologie v krajském městě se
zapojila také hejtmanka, která také o této problematice
jednala mimo jiné i s ministrem zdravotnictví Leošem
Hegerem.

navrhovaných zákonech není.
Paní poslankyně se v rozhovoru zapomněla přiznat, že
naopak její návrhy zákonů
musely být z projednávání staženy, protože byly v rozporu
s Ústavou České republiky.
Druhá lež - Je skutečně skandální, že vedení kraje, který
se dlouhodobě zmítá v nepříznivé sociální situaci, přichází s řešením až na konci léta
loňského roku. Řešení problematiky sociálně vyloučených
lokalit není primárně v kompetenci Ústeckého kraje, ale Vlády
ČR. Jen paní poslankyni připomenu, že za bezpečnost občanů
je zodpovědná vláda.
Pokračování na str. 2

éměř každý den se můžeme v novinách dočíst,
o kolik se zvýší daně, jak se
prohlubuje nezaměstnanost,
co dalšího se bude zdražovat
nebo jak si nově připlatíme
za zdravotní péči. Ale situace
je výrazně horší, neboť stejným způsobem, jakým se vláda chová přímo k občanům, se
chová i ke krajům. Jako příklad
můžeme uvést snižování příspěvků na sociální služby, pokles výdajů na zdravotnictví,
snahu omezit dotace do regionální dopravy nebo snižování
počtů policistů. Rozhodli jsme
se proto připravit přehled sedmi největších hříchů české vlády v našem kraji, které vám budeme postupně představovat.
• Vysoká míra
nezaměstnanosti
• Nedokončená dálnice D8
• Omezování dotací na sociální služby
• Neřešení situace v sociálně vyloučených
lokalitách
• Zhoršující se bezpečnostní situace v kraji
• Životní prostředí – pálení
ostravských kalů
• Tolerance rostoucího
extrémismu

Vládní hřích první – vysoká
míra nezaměstnanosti v ÚK
Vláda ignoruje, že míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je vysoko nad průměrem
České republiky. V porovnání s ostatními kraji patří
našemu regionu dlouhodobě nelichotivé první místo
v podílu lidí bez práce. To je
stav, se kterým se nemůžeme smířit. Ačkoli se Ústecký

kraj prioritně v rámci svých
možností snaží udržovat investiční toky do ekonomiky
kraje, reagovat na požadavky trhu práce školskými programy, motivovat a lákat zahraniční investory a pomáhat
a podporovat při čerpání dotačních titulů, situace se nezmění, dokud vláda nepřijme
takové kroky, které pomohou
nastartovat ekonomiku kraje.
Jak je patrné, je potřeba dát
vládě jasný návod, jak to udělat. Opět se tak náš kraj dostává do role, kdy stejně jako
v případě Ústeckého balíčku
musí řešit problémy za vládu,
protože pokud se bude pouze spoléhat na vládu, že bude
plnit své předvolební sliby
a povinnosti, nikdy se situace v našem regionu nezlepší.
Proto Ústecký kraj již začal
intenzivně pracovat na rozšíření svého vlastního akčního
plánu na podporu zaměstnanosti. Smyslem tohoto nového a komplexního dokumentu označeného Ústecký
program zaměstnanosti 2020
je deﬁnovat postup konkrétních kroků a opatření, aby
míra nezaměstnanosti v ÚK
v roce 2020 dosáhla celorepublikového průměru.
Pokud se sami nezapojíme do řešení této naléhavé
a palčivé oblasti, skončí za
několik let Ústecký kraj stejně jako Řecko, kde pod tíhou vládních škrtů a úspor
je bez práce každý čtvrtý občan. Řada ekonomů již dnes
varuje, že kroky, které realizuje tato vláda – tedy útlum
investic, růst daní a úspory
za jakoukoli cenu - povedou
ve svém důsledku ke snížení
spotřeby a výraznějšímu prohloubení krize, tedy i růstu
počtu lidí bez práce.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

MŮJ NÁZOR: JAK NA SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

Pracovní skupina pro sociálně vyloučené lokality
Rada Ústeckého kraje ustavila na základě problémů s přetrvávajícím sociálním napětím a jeho postupnou eskalací v oblasti Šluknovska a sociálně vyloučených lokalitách na území
Ústeckého kraje pracovní skupinu pro sociálně vyloučené lokality. V jejím čele stojí radní Martin Klika a jsou v ní zástupci politického vedení Ústeckého kraje, krajského úřadu (odbor
sociálních věcí a zdravotnictví), Policie ČR (krajské ředitelství),
Úřadu práce ČR (krajská pobočka) a Agentury pro sociální začleňování (odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR).

J

edna otázka pro tři představitele Ústeckého kraje.
Zamýšlejí se nad problémem,
který trápí v současné době
stále vyšší počet občanů našeho regionu...

Zrušena dvě zadávací řízení
Radou bylo zrušeno zadávací řízení na plnění nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce s názvem „Nová komunikace
u města Chomutov“ a „Nová komunikace u města Roudnice nad
Labem“ formou užšího řízení s omezením počtu zájemců pro účast
v užším řízení na pět zájemců, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Plán oprav na silnicích II. a III. třídy
Členové RÚK schválili plán oprav na silnicích II. a III. třídy na území Ústeckého kraje na rok 2012. Na čtrnácti stavbách – rekonstrukcích silnic, opravách mostů, pokládání živičných povrchů nebo
sanacích opěrných zdí bude prostavěno z krajského rozpočtu sedmdesát dva milionů korun.

Ústecký balíček...
Pokračování ze str. 1
Za efektivní potírání kriminality a přestupků je zodpovědná vláda, za kvalitní
a účinné zákony je zodpovědná vláda, za zamezení zneužívání sociálních dávek je
zodpovědná vláda, za realizaci aktivní politiky zaměstnanosti je zodpovědná vláda
atd. Protože jsme se již na neschopnost vlády nemohli dívat, připravili jsme sami o své
aktivitě a na své vlastní náklady legislativní návrhy obsažené v Ústeckém balíčku. A zde
spatřuji celý problém, neboť
jsme vlastně usvědčili vládu
z nečinnosti. Ta v podstatě
nemá, po právu protestujícím
slušným lidem, co nabídnout.
Třetí lež – Ústecký kraj narychlo připravil zákony až
v okamžiku, kdy se začalo
na Šluknovsku protestovat.
Myšlenka vytvořit vlastní legislativní návrhy Ústeckého kraje
vznikla už v říjnu 2009 na bezpečnostní konferenci Společně
proti extremismu. Hlavním
důvodem narůstajícího počtu pravicových extrémistů

březen 2012

v našem kraji bylo a je stoupající napětí v sociálně vyloučených lokalitách, které vláda neřeší. Proto se kraj chopil
vlastní iniciativy a první konkrétní kroky na Ústeckém balíčku se začaly realizovat ihned
na začátku roku 2010. Celý proces přípravy zákonů trval prokazatelně rok a půl a shodou
okolností byl Ústecký balíček
dokončen a schválen v září
loňského roku.
Mohla bych ve výčtu podobných lží dále pokračovat. Bohužel to lidem na
Šluknovsku a v dalších sociálně vyloučených lokalitách nepomůže. Nyní jsme ve stavu,
kdy premiér nesplnil své sliby
dané občanům v září loňského
roku, Ústecký balíček je zmrazen v Poslanecké sněmovně,
vláda narychlo kopíruje naše
návrhy, aby je mohla vydávat
za své, a slušní občané musí
dále snášet excesy nepřizpůsobivé menšiny. Taková je reálná politika současné vlády.
A k tomu ještě ty lži.
Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje

Petr Husák (ČSSD),
zastupitel a předseda sociálního výboru
Ústecký kraj podporuje podnikání hlavně zkvalitňováním
podmínek všem o tento druh
obživy, zaměstnání a také zaměstnávání dalších občanů.
Důsledně podporujeme čerpání
prostředků z evropských fondů
pro zlepšení dostupnosti území,
propojení příhraničních komunikačních sítí a využití takových
technologií, které umožňují snížit dopravní náklady. Vznikají
nové podnikatelské příležitosti a podmínky pro efektivní
alokaci kapitálu. Konkrétním
příkladem může být zainvestování průmyslové zóny Triangle.
Považuji také za výborný nápad, že v rámci podpory podnikání byl zřízen nový webový
portál s aktualizovanými databázemi volných a nevyužívaných průmyslových hal, průmyslových zón a brownﬁeldů, tedy
ploch opuštěných nebo nedostatečně využívaných. Portál má
být nápomocen při prezentaci
vhodných investičních objektů
potenciálním zájemcům o investování v Ústeckém kraji. V současné době je spuštěna zkušební
verze na adrese www.invest-uk.

cz. Na úvodní stránce si z hlavní
nabídky uživatel vybere, zda si
chce web pouze prohlížet nebo
vložit novou nabídku. Některá
města a obce sice nabízejí na
svých internetových stránkách
investiční prostory ve svých katastrech, ale krajská databáze nabídne ucelený přehled.
Dalším způsobem, jak Ústecký
kraj podporuje zaměstnanost,
je podpora zvyšování kvaliﬁkace a vzdělanosti. Za pomoci prostředků ze strukturálních fondů
– konkrétně Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ - se výuka na
školách přizpůsobuje potřebám
pracovního trhu tím, že jsou vytvářené učební a studijní obory
na míru konkrétnímu zaměstnavateli. Ale cesta to bude trnitá...

Radek Vonka (ODS),
radní s kompetencí pro oblast
regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Nová pracovní místa v průmyslové sektoru budou vznikat i zanikat, ale další výrazný nárůst
nemůžeme očekávat. Snížení
nezaměstnanosti musí pomoci sektor služeb zaměstnávající
dnes 54% lidí v kraji a nabízející přes 4000 kulturních, zábavních a rekreačních zařízení. S nabídkou a využíváním služeb jde
ruku v ruce rozvoj cestovního
ruchu a naopak. V posledních
letech výrazně podporujeme
v kraji rozvoj cestovního ruchu

Na vnitru i o hasičích
O
aktuální situaci ve ﬁnancování hasičských sborů a policejních jednotek
v Ústeckém kraji jednala koncem února hejtmanka Jana
Vaňhová s ministrem vnitra
Janem Kubicem za účasti náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného

sboru ČR gen. Miloše Svobody
a policejního prezidenta Petra
Lessyho.
Hejtmanku zajímalo, zda se
nebudou snižovat počty příslušníků těchto složek a také
zda budou zachované podmínky pro jejich službu vzhledem k ohlášeným vládním

intenzivní propagací atraktivit
a také investicemi do infrastruktury. Největší potenciál pro zvýšení přílivu zejména německých
turistů k nám má evropská páteřní cyklostezka Labe/Elberadweg,
která do kraje vstupuje v Dolním
Žlebu a podél Labe směřuje do
Středočeského kraje. V sezóně
je na ní denně několik tisíc osob.
Podle zkušeností z Německa má
Labská stezka velké možnosti pro rozvoj podnikání. Nabízejí
se možnosti v občerstvení, ubytování, servisů či půjčoven kol,
prodeje sportovního vybavení, tudíž nová pracovní místa. Podobné možnosti jsou i jinde, je to např. v oblasti Českého
Švýcarska a Šluknovském výběžku. I přes jeho průmyslovou minulost je obnova dříve tradičních
odvětví sklářství a textilní výroby
v původním rozsahu nemožná.
Příležitostí k novým pracovním
místům tak bude zejména rozvoj cestovního ruchu. Příkladem
je obec Janov, kterou jsem nedávno navštívil, kde se vliv turismu
odráží v nabídce pohostinství
a ubytovacích služeb, uživí se zde
deset poskytovatelů. A pokud
se podaří oblast Českosaského
Švýcarska zapsat na seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO, což je mou prioritou, celé toto území bude mít
obrovský potenciál v rozvoji nabídek pracovních míst.

Otázka snižování nezaměstnanosti v našem kraji je vzhledem k vysokému procentu více
než aktuální. Je celkem logické,
že by to měl být úkol číslo jedna
centra, tedy vlády. Ovšem kroky
k řešení, pokud se to dá vůbec
nazvat kroky, jsou nekoncepční a pomalé. A kraje s vysokou

mírou nezaměstnanosti, jako
je Ústecký, se musí starat samy.
Zrušení povinnosti hlásit volná místa na úřad práce a naopak převedení sociální agendy na tento úřad, situaci nadále
zhoršuje. V kraji je oproti jiným
krajům výrazně jiná struktura
uchazečů o práci, zhruba polovina má pouze základní vzdělání a část nemá zájem o práci
vůbec. Proto je kladen takový
důraz na zvýšení vzdělanosti,
v první fázi na pravidelné navštěvování školského zařízení,
u minority alespoň na výuční
list. Důraz na optimalizaci škol
a páteřní školy. Důraz na technické obory s výučním listem,
maturitou i vysokoškolským diplomem. Je to řetězec, který na
sebe navazuje, protože každá
nová investice dává pracovní
příležitosti pro více i méně kvaliﬁkované. Ale v první řadě musí
tato investice v kraji zakotvit.
Více pracovních příležitostí také
pomůže snížit sociální napětí
v některých oblastech našeho
kraje. Začínají se pozitivně projevovat velké peníze, které kraj
investuje do popularizace cestovního ruchu a turistiky, a to
nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Jsou zde čtyři turistické destinace, které zahrnují desítky
skvostů architektonických i přírodních, populární je hipoturistika a stále více industriální turistika. To jsou vše oblasti, které
při dalším rozvoji mohou přinést
také nové pracovní příležitosti.

úsporám. Pokud se má naplnit úspora na ministerstvu
vnitra až 1,6 miliardy korun,
hrozilo by snižování personálu. „Vláda musí najít prostředky, aby bezpečnost obyvatel
v Ústeckém kraji byla zajištěna,“ řekla hejtmanka Vaňhová.
Ministr Kubice již dříve slíbil,
že případné snižování stavů
by se v Ústeckém kraji nemělo
dotknout policistů sloužících

v terénu. Na jednání se také
hovořilo o dostavbě dálnice D8
a výstavbě hasičské zbrojnice pro nedokončený úsek, aby
byla dodržena veškerá bezpečností opatření při budoucím
provozu dálnice. Tématy pracovní schůzky byly také spolupráce s Bezpečnostní radou
Ústeckého kraje, Integrovaným
záchranným systémem nebo
s krajskou policií.

Oldřich Bubeníček (KSČM),
zastupitel a předseda výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost

Sezónu farmářských trhů zahájili v Teplicích
D
Termíny trhů ve vašich městech
duben 2012
5. – 6. 4. ÚSTÍ NAD LABEM, OC FORUM, 13 – 18 hod.
8. 4. JIMLÍN, zámek Nový Hrad, 10 – 18 hod.
13. 4. TEPLICE, OC OLYMPIA, 13 – 18 hod.
14. 4. CHOMUTOV, nám. 1. máje, 8 – 12 hod.
19. 4. ÚSTÍ NAD LABEM, OC FORUM, 13 – 18 hod.
21. 4. ÚSTÍ NAD LABEM, park Severní Terasa, 8 – 12 hod.
26. 4. KADAŇ, Mírové nám., 12 – 17 hod.
27. 4. TEPLICE, OC OLYMPIA, 13 – 18 hod.
28. 4. MOST, HIPODROM, 8 – 12 hod.

Trhy se konají pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové

patron projektu

ruhý ročník Severočeských
farmářských trhů odstartoval v pátek 16. března před
obchodním centrem Olympia
v Teplicích – Srbicích. Přes tisíc návštěvníků zde mohlo nakoupit produkty u 36 prodejců.
„Jsem rád, že po první sezóně
úspěšných trhů se opět setkáváme s místními výrobci a se zákazníky, kteří vyhledávají stále
častěji regionální potraviny,“
uvedl při zahájení náměstek
hejtmanky Ústeckého kraje
Arno Fišera.
Také v tomto roce podpořil kraj ﬁnančně spolu se společností Czech Coal pořádání těchto trhů. Jejich počet se
letos rozroste na 91 a budou
se konat v Ústí nad Labem,
Chomutově, Mostě, Teplicích,
Jirkově a Kadani, je pravděpodobné, že pro velký zájem se
rozšíří i do dalších měst. Až

do pozdního podzimu tak mohou obyvatelé kraje vyzkoušet
širokou paletu regionálních

potravin, od ovoce a zeleniny,
přes uzenářské výrobky až po
pečivo a sýry.

Severočeské farmářské trhy
se konají pod záštitou hejtmanky Jany Vaňhové.

Ústecký kraj
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Jiříkov: Nová budova pro sociálně potřebné

stavba ÚSP, která nahradí čtyři původní a zcela nevyhovující
objekty. Z rozpočtu Ústeckého
kraje, zcela bez „evropských“
peněz, přijde nový ÚSP se
zvláštním režimem, většinou
pro mentálně postižené klienty,
na více než dvě stě dvacet milionů korun a je jednou z největších investičních akcí letošního roku v kraji. Předáno má být
kolem poloviny roku a klienti
se tak „sestěhují“ z nevyhovujících prostor původního ÚSP
i třeba z Rumburka, kde jsou
zatím někteří „v azylu“ v lužické nemocnici.
Celková kapacita bude 101
míst v 21 jednolůžkových

3

V přízemí dokončují dělníci podlahy budoucí kuchyně a jídelny pro klienty a personál

Nová budova ÚSP, kde se začalo stavět na pozemku stávajícího ústavu, a to počátkem roku 2010. Zahrnuje nový čtyřpodlažní objekt,
rekonstruovanou budovu P2 a nově postavený propojovací dvoupodlažním monoblok
„Když jsem přijela poprvé před
třemi lety do Jiříkova, připadalo mi, že se tam někdy v padesátých letech zastavil čas.
Podmínky, ve kterých zde uživatelé i zaměstnanci žili, byly
alarmující. Obědvali ve výklenku na chodbách, na pokojích

žádné soukromí. Obzvláště při
některých závažných diagnózách je nevhodné, pokud je více
klientů na pokoji. Nový objekt
zahrnuje i jednolůžkové pokoje a je zde myšleno i na rehabilitační a terapeutické prostory“. To jsou slova radní kraje

Jany Ryšánkové, která má na
starosti oblast sociálních služeb. Hovoří o Ústavu sociální
péče v Jiříkově, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje. Je ve
Šluknovském výběžku, na samém severu kraje. Ano, právě se dokončuje úplně nová

Máme už čtrnáct páteřních škol!
D
alší dvě střední školy si na
krajském úřadu převzaly
prestižní certiﬁkát Páteřní škola Ústeckého kraje. Jejich počet
se rozšířil díky příspěvkovým
organizacím Hotelové škole,
Obchodní akademii a Střední
průmyslové
škole
Teplice
a Gymnáziu a Střední odborné
škole dr. Václava Šmejkala Ústí
nad Labem.
Nyní má Ústecký kraj již 14
středních škol, které se mohou
pyšnit označením Páteřní škola Ústeckého kraje. Své školy

při předávání reprezentovali jejich ředitelé, za ústeckou přišel
Michal Šidák a za teplickou Jiří
Nekuda. Oba ředitelé si získání certiﬁkátu velmi váží. „Vaše
školy se nyní zařadily mezi pilíře středního vzdělávání na území Ústeckého kraje. Sami víte,
že jste museli splnit celou řadu
nelehkých podmínek, abyste na
certiﬁkát dosáhli. Věřím, že vám
bude pomáhat ve vašem dalším
rozvoji,“ řekl při předávání Petr
Jakubec, radní kraje zodpovědný právě za oblast školství.

V jednom z dvoulůžkových pokojů jsme při kontrolním dnu vyfotografovali pracovníka
investičního odboru krajského úřadu Jiřího Brokla, ředitele ÚSP P. Malečka a Martina
Pluhaře z ﬁrmy IMP ingeneering, která provádí technický dozor

Přihlaste se do soutěže Vesnice roku 2012

P

Radní Petr Jakubec (vpravo) předává
certiﬁkát Páteřní škola Ústeckého kraje
řediteli Hotelové školy, Obchodní akademii
a Střední průmyslové školy Teplice Jiřímu
Nekudovi.

ředsednictvo
Spolku
pro
obnovu
venkova
Ústeckého kraje svolává řádnou valnou hromadu, která se
bude konat ve čtvrtek 29. března od 10.00 hodin v obci Březno
u Chomutova v restauraci
U rybníčka. K účasti na valné
hromadě zveme všechny členy
SPOV ÚK i starosty či zástupce obcí z našeho regionu, kteří se dosud do činnosti spolku

Obnova silniční infrastruktury v Krušných horách

nezapojili. Krajský spolek je součástí Spolku
pro obnovu venkova
České republiky, který je klíčovou organizací hájící v naší zemi
venkov, jeho hodnoty a rozvoj venkovského prostoru. Valná hromada
také projedná přípravu dalšího ročníku soutěže Vesnice
roku 2012. Do 30. dubna 2012

Ústeckém kraji se podařilo s přispěním Evropského
fondu pro regionální rozvoj,
Ústeckého kraje a Ministerstva
pro místní rozvoj zrekonstruovat silnici III/2545 v úseku
průtahu obce Český Jiřetín –
hraniční přechod - Clausnitz
v Krušných horách. Projekt
„Clausnitz / hraniční přechod
/ Český Jiřetín“ je jedním ze
společných projektů programu

Cíl 3/Ziel 3 přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko. Projektoví partneři:
na saské straně Landratsamt
Mittelsachsen, na české straně Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Projekt přispěl
i k ochraně životního prostředí v oblasti hraničního přechodu zamezením průniku

cizích látek z vozidel do hraničního potoka Flöha, který napájí důležitou vodárenskou nádrž „Rauschenbach“
v Sasku. Stavba byla zahájena

19. května 2010 v Českém
Jiřetíně a v Clausnitz, dokončený hraniční most a komunikace byly předány veřejnosti loni
v říjnu…

mohou obce podávat přihlášky do soutěže,
kterou
podporuje i Ústecký
kraj. V květnu
a červnu budou
všechny přihlášené obce hodnoceny v rámci
krajských kol. Podrobnosti na
www.vesniceroku.cz.

Pohotovosti chceme zachovat
ve stávajícím rozsahu

N
V

a 40 dvoulůžkových pokojích
a o klienty se bude starat asi
šedesátičlenný odborný i provozní personál a zdejší krajské “úespéčko“ je tak jedním
z největších zaměstnavatelů
na Jiříkovsku. Kromě nádherných pokojů s potřebným sociálním zázemím budou v novém domě také prostory pro
zájmovou činnost, rehabilitaci, zklidňující místnosti a také
dva tréninkové byty pro ověření schopnosti soběstačnosti
klientů v běžném životě.

a základě zákona o zdravotních
službách,
který
nabývá
účinnosti
od 1. 4. 2012, je krajům nově
ukládána povinnost zajistit
lékařskou pohotovostní službu v přenesené působnosti,
tedy jako výkon státní správy.
Na tuto novou povinnost však
stát krajům nezajistil finanční prostředky. Proto Ústecký
kraj musí zajišťovat tuto přenesenou působnost ze zdrojů vlastního rozpočtu. Rada
souhlasila s použitím financí

z krajského rozpočtu ve výši
11 milionů korun do konce
roku 2012. Tyto náklady ponese krajský úřad, ale počítá
se i se spoluúčastí měst, která o zachování pohotovostí
na svém území stojí. Krajský
úřad se snaží zachovat pohotovostní síť i od 1. dubna ve
stávajícím rozsahu, aby pacienti a občané kraje přechod
na nový systém nezaznamenali a dostali zdravotní péči
v nejvyšší kvalitě a maximálně dostupnou.

Spalování kalů pod přísným dohledem krajského úřadu Co trápí starosty

Č

ížkovická
cementárna
Lafarge zahájila 13. března
spalování vytěžených ostravských kalů, tedy paliva geobal.

Při té příležitosti proběhlo
v cementárně šetření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu

Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii Lafarge Cement, ukazuje paliva
připravená do palivového mixu

Ústeckého kraje. Kontrolovalo
se dodržování integrovaného povolení a provozního
řádu ve vztahu s nakládáním
s geobalem. V průběhu šetření nebyly zjištěny žádné nedostatky. Úředníci krajského
úřadu, specialisté na ovzduší a integrované povolení, si
v cementárně prohlédli halu,
kde je geobal skladován, také

způsob nakládání s ním a jeho
přimíchávání do palivového mixu. Toho se v kalcinátoru denně spálí 80 tun. V plně
automatizované hale jsou materiály na přípravu palivového mixu skladovány odděleně. V průběhu návštěvy došlo
také přímo k návozu geobalu
ze skládky CELIO, a to ve dvou
uzavřených kontejnerech.

H

ejtmanka Jana Vaňhová
a radní Jana Ryšánková
a Petr Jakubec se první březnový den zúčastnili VII. setkání starostů a místostarostů
Ústeckého kraje, které se odehrálo v Kongresovém sále Hradu
Litoměřice. Hlavními tématy
společného jednání byly bezpečnostní situace kraje, dotační programy a ﬁnancování měst a obcí.
Jana Vaňhová přítomným podrobně analyzovala aktuální situaci kolem Ústeckého balíčku legislativních návrhů. Následovaly

prezentace krajských radních
– J. Ryšánková, seznámila hosty s projekty Ústeckého kraje z oblasti sociálních služeb
a P. Jakubec mimo jiné přiblížil
účastníkům problematiku vypisovaných konkurzů na ředitelské posty. Kromě zástupců kraje
na setkání vystoupili odborníci
z oblasti odpadového hospodářství, politiky zaměstnanosti, veřejných zakázek, údržby pozemních komunikací, životního
prostředí a mnoho dalších.

Tradiční dík učitelům

narození J. A. Komenského, kdy
přijme hejtmanka Jana Vaňhová
a krajský radní pro školství Petr
Jakubec čtrnáct vybraných pedagogů. Budou oceněni krajskými diplomy a představitelé kraje jim poděkují za jejich podíl na
výchově a vzdělávání naší mladé
generace.

K

aždoročně se na ústeckém
hejtmanství setkávají v závěru března vybraní pedagogové ze škol a školských zařízení ve
správě Ústeckého kraje. Tradiční
oslavy Dne učitelů se připravují i na tuto středu 28. 3., v den

Ústecký kraj
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Zahájení turistické sezony
roku 2012 v Ústeckém kraji

1. 4. ZOO Ústí nad Labem
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Zažij změnu, aneb nová propagační kampaň

K

rajský úřad Ústeckého kraje
zahájil v lednu tohoto roku
realizaci projektu „Propagace
rekultivovaných a revitalizova-

ných území v Ústeckém kraji“,
jehož cílem je podpořit pozitivní vnímání kraje jako turisticky zajímavé destinace s průmyslovou tradicí a po vzoru

úspěšných projektů z Ostravska
využít historického potenciálu regionu pro rozvoj poznávací turistiky.

V rámci projektu bude ve spolupráci s partnery z řad podkrušnohorských obcí, podnikatelské sféry i neziskové
sféry celorepublikově mediálně

propagováno
rekultivované
území po těžbě, potencionálně
využitelné pro rozvoj cestovního ruchu. Výše uvedené aktivity projektu včetně závěrečné
konference proběhnou v druhé
polovině letošního roku a prvním čtvrtletí roku 2013.
Projekt
byl
předložen
a schválen v rámci 21. výzvy
z Regionálního operačního programu Severozápad. Celkové
způsobilé náklady projektu
přesáhnou 43 mil. Kč a jsou
z 85 % ﬁnancovány z prostředků Evropského fondu pro

Název projektu:
„Propagace rekultivovaných
a revitalizovaných území
v Ústeckém kraji“
Číslo:
CZ.1.09/4.3.00/37.00871

Ptáme se zástupce hejtmanky Pavla Koudy
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Zahájení zámecké sezóny na zámku Nový Hrad v Jimlíně

v neděli 8. 4. 2012 od 10:00 do 17:00
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Změna programu vyhrazena
Projekt byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje

regionální rozvoj, zbývajících
15 % bude hrazeno z rozpočtu Ústeckého kraje. Informace
o projektu jsou dostupné na
oﬁciální webové prezentaci
Ústeckého kraje.

„Z Regionálního operačního
programu, ze kterého je projekt ﬁnancován lze podporovat
pouze neinvestiční projekty zaměřené na podporu cestovního
ruchu, jiné projekty z těchto evropských peněz ﬁnancovat nejde. Ten kdo říká, že místo propagace jsme měli peníze utratit
například za opravy chodníků a komunikací, buď záměrně mystiﬁkuje a nebo nezná
fakta.“
* Proč právě projekt zaměřený na území postižené těžbou?

NOVÝ HRAD
J I M L Í N

„Ústecký kraj, především pak
oblast Krušnohoří, je vzhledem
k rozsáhlé a intenzivní těžební činnosti v minulosti širokou
veřejností vnímán spíše negativně a těžbou postižené oblasti zatím rozhodně nepatří mezi
turistické cíle. Obce v řešeném

území čelí obdobným problémům. Současnou snahou vycházející ze Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého
kraje je zaměřit se na průmyslovou tradici regionu, která je
sice doposud vnímána spíše
negativně. Poznáním hornické historie a tradic a především
osobní zkušeností návštěvníků
by mělo dojít ke změně uvažování o regionu jako o průmyslovém, těžebním místě, kde se
nachází pouze měsíční krajina.
Návštěvník na vlastní oči uvidí povrchový důl, ale také řadu
přírodních památek a rekultivovaných a revitalizovaných
ploch s malebnou přírodou.“
* Jaké aktivity budou v projektu realizovány?
„V globále se jedná o přípravu a realizaci masové kampaně,
propagující území Ústeckého
kraje. Konkrétně probíhá seskupení podkladů a evidence

Zástupce hejtmanky Pavel Kouda
turistických cílů a bodů zájmu
v území, ze kterých dojde k vytvoření zajímavých tras. Tyto
trasy pak budou propagovány na informačních tabulích
i na nově vzniklých internetových stránkách. Dále je zahájena mediální kampaň, ta se člení na outdoorovou, tištěnou
a internetovou. Toto členění má
praktickou logiku. Promítání reklamních spotů osloví nejširší
cílovou skupinu v celé České republice, což bude jednou z motivací především pro mladší potencionální turisty k návštěvě
nových interaktivních webových stránek, pro starší turisty

a milovníky tištěných materiálů
pak bude připraven propagační
leták. Důležitým doplněním celé
kampaně je pořízení propagačních ﬁlmů a pořádání konference pro novináře a zástupce cestovních kanceláří. Filmy mají za
úkol jednak propagovat lokalitu
jako zajímavou turistickou destinaci s efektem poznávání historie a problematiky důlní činnosti a také prezentovat změnu,
která v kraji nastala. Konference
pak bude zaměřena na propagaci a prezentaci výstupů projektu
a na motivaci jejich návštěvníků
k návštěvně nebo ke zprostředkování návštěv.“

Ústecký kraj
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Hlavní téma: VYSOKÁ NEZAMĚSTNANOST

Kraj musí řešit další vládní selhání
Pokračování ze str. 1
Myslíte si, že je vůbec reálné
snížit nezaměstnanost v našem kraji takovým výrazným
způsobem?
Ano, jde o velmi ambiciózní
plán, ale jsem přesvědčená, že
bude za splnění určitých podmínek realizovatelný. A určitě se o to musíme minimálně pokusit. Musíme táhnout
za společný provaz a vědět,
co chceme a jak toho můžeme
dosáhnout.

katastrofální a pohybuje se
vysoko nad celostátním průměrem. Druhým důvodem je
dlouhodobý nezájem vlády řešit tuto situaci. Nejpalčivější
problémy našeho kraje vládu nezajímají, ať je to nezaměstnanost nebo problémy
s nepřizpůsobivými občany.
A to je stav, který je potřeba
změnit. Třetí příčinou jsou
současné kroky vlády, která
omezuje investice a daňovými změnami snižuje příjmy
obyvatelstva. Jinými slovy řečeno, místo stimulace ekonomiky činí kroky k jejímu útlumu, a to bude mít přirozeně
dopad i na zaměstnanost.
V Ústeckém kraji je vysoký podíl sociálně vyloučených občanů, kteří o práci nejeví zájem nebo ji nemohou sehnat.

Jak by se konkrétně podílel na
snižování míry nezaměstnanosti kraj?
Pokud naše konkrétní programové body shrnu, Ústecký kraj
se prioritně v rámci svých možností snaží udržovat investiční
toky do ekonomiky kraje, reagovat na požadavky trhu práce
školskými programy, motivovat
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a lákat zahraniční investory
a pomáhat a podporovat žadatele při čerpání peněz z dotačních
titulů.

Proč se vůbec kraj rozhodl začít bojovat proti
nezaměstnanosti?

K tomuto rozhodnutí nás
vedli tři důvody. Zaprvé, téměř čtvrt století je nezaměstnanost v Ústeckém kraji

V tomto případě čekáme již
půl roku na konkrétní kroky
vlády, které pro sociálně vyloučené lokality slíbila připravit
a realizovat. Stále se však nic
neděje, a pokud stát bude lidi
z těchto lokat štědře dotovat,
ani se nic nezmění. Určitě je

potřeba nově nastavit motivaci
pro hledání práce a vzdělávání
se, a to i přes jejich přetrvávající neochotu. Pokud stát tyto
lidi bude štědře živit, nikdy se
jejich styl života nezmění.
Máte informace o tom, jaké
změny by přivítali zaměstnavatelé, aby mohli nabírat nové
zaměstnance či alespoň stávající udržet?
Ústecký kraj si nechal zpracovat průzkum mezi investory a zaměstnavateli a jednoznačně z něj vyplynulo, že
by na centrální úrovni uvítali zejména snížení odvodů
a daní, zjednodušení administrativy a dotace, což by přispělo k rozvoji jejich podnikání a tvorbě dalších pracovních
míst. Problematicky je vnímáno i poskytování sociálních
dávek, kde je spatřován příliš
nízký rozdíl mezi výší dávky
a výdělku, což podle slov podnikatelů nemotivuje nezaměstnané k práci, ale spíše k pasivitě. I řešení těchto oblastí bude
součástí našeho plánu.

Krajská průmyslová zóna Triangle se rozrůstá
P

ro nezaměstnaností těžce
postižené okresy Most,
Chomutov i Louny je nadějí do budoucna krajská strategická průmyslová zóna
Triangle na místě bývalého

automobilové odnože společnosti Johnson Controls.
Ředitelka závodu Ing. Lenka
Čížová a zároveň jednatelka společnosti nás provedla první halou, kde se budou

žateckého letiště. Ústecký
kraj a stát přišla v posledních letech na stamiliony korun a dnes je zde už osm velkých většinou zahraničních
investorů a další tři v současné době jednají s vede-

vyrábět plastové díly do interiéru osobních aut. Montují
se výrobní zařízení, špičková zahraniční technologie, dováží se materiál, a to
vše od zahraničních i domácích dodavatelů. budují se

Na ploše rovného hektaru vyrostla na Triangle první hala společnosti JC Interiors Czechia, s. r. o.

Ředitelka Ing. Lenka Čížová
ní kraje i vládní agenturou
CzechInvest. Investice do infrastruktury, zasíťování a vybavení zóny se vyplácejí.
Jednou z nejnovějších firem
je na jižním cípu Triangle
společnost
JC
Interiors
Czechia s.r.o. patřící do

sklady, pracují tu první dělníci i manažeři a technici.
Zatím má JC Interiors 43 lidí
ve výrobě, skladech i v údržbě a značná část jich je nyní
na zapracování v sesterských
závodech v Německu. Při náboru nových zaměstnanců tu

V nově budované hale byli vloni i představitelé Ústeckého kraje. Na snímku zleva: náměstek hejtmanky Arno Fišera, ředitelka závodu
Lenka Čížová, hejtmanka Jana Vaňhová a Wolfgang Engelhardt, ředitel JC pro Evropu

spolupracují a personálními agenturami, s úřady práce a vybírají i mezi lidmi,
kteří se hlásí o práci v prestižní průmyslové zóně sami.
Pracovní prostředí je tu na
úrovni, od požární ochrany,
přes osvětlení i hygienické
podmínky, a přitom to bude
pořád „jen“ továrna. V nejbližších měsících bude nábor
zaměstnanců
pokračovat,
rozjede se zkušební provoz.
Možná už v létě tu začne třísměnný provoz a kamiony
budou odsud odvážet plastové palubní desky a další součásti do jednotlivých
montážních závodů mladoboleslavské Škody Auto.
Uvažují tu i o postavení další
haly. V budoucích letech tu
má dělat několik set lidí, většinou z okolních okresů, které jsme zmínili v úvodu.

Jak na nezaměstnanost

O

Odsud brzy poputují k automobilovým výrobcům například plastové palubní desky a další
části interiérů třeba Škodovek. Výrobní technologie tady bude ovšem mnohem více, než při
naší březnové návštěvě...

dbornou konferenci na
téma Podpora zaměstnanosti v Ústeckém kraji svolala na 9. března hejtmanka Jana
Vaňhová. Účastníky konference mimo jiné seznámila s nejnovější aktivitou Ústeckého
kraje, kterou je již rozpracovaný akční plán Ústecký program
zaměstnanosti 2020, jehož cílem je snížit míru nezaměstnanosti v Ústeckém kraji do konce roku 2020 na celorepublikový
průměr. Akční plán bude hotov

cca do měsíce s možností využití i pro další kraje. Na odborné
konferenci vystoupili rovněž zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva průmyslu ČR, Úřadu práce v Ústí
nad Labem, Svazu průmyslu
a dopravy ČR, vládní agentury
CzechInvest, Krajské hospodářské komory nebo významných
zaměstnavatelů. Jejich konkrétní podněty a návrhy budou zapracovány do zmíněného akčního s výhledem do roku 2020.

Jiří Vaňásek, ředitel odboru služeb práce z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
vystoupil na krajské konferenci s tématem Aktuální opatření v oblasti zaměstnanosti

Ústecký kraj
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Dráhy obnovují vozový park, koleje zůstávají v havarijním stavu
P
ředstavenstvo
Českých
drah, a. s. navštívilo při
svém výjezdním náš region
a manažeři největšího českého
železničního dopravce se také
sešli s vedením Ústeckého kraje. Nešlo jen o zdvořilostní návštěvu, téměř celý den byl věnován pracovním záležitostem.
Formou prezentací a následující diskuze vedení kraje v čele
s hejtmankou Janou Vaňhovou
a radním pro dopravu Jiřím
Šulcem projednalo celou řadu
společných témat. Železniční
doprava není pro kraj téma
okrajové, ale naopak stěžejní, protože postavení železnice
v systému dopravní obslužnosti kraje je skutečně výjimečné.
Železniční doprava slouží jako
páteřní dopravní systém a na
vlaky osobní objednávané krajem, ale i na rychlíky objednávané ministerstvem dopravy,
navazují krajem objednávané
autobusy.
To je jeden z hlavních důvodů, proč od železnice vyžadujeme rychlost, spolehlivost
a komfort. Bez těchto základních vlastností by nemohla
dlouhodobě obstát ve své páteřní úloze a zajišťovat největší přepravní proudy cestujících
mezi kraji.

V investiční činnosti se ale věnuje zejména drahým koridorům
a přitom opomíjí příměstskou
železnici nebo některé významné regionální tratě. A to se třeba na lokálce mezi Lovosicemi
a Litoměřicemi přepraví více
cestujících než na některých
úsecích koridorů. Vedení kraje se s Českými drahami shodlo, že je v nevyhovujícím systému poplatků za tratě potřeba
navrhnout změny. Hejtmanka

Nové vlaky pro Šluknovsko od
1. dubna
Jedním z projednávaných témat byla obnova vozidel, která se v minulosti zanedbávala. Dnešní smlouva s drahami
zaručuje kraji systematickou
obnovu, jež probíhá po celou dobu smlouvy mezi roky
2009 – 2019 a postupně se dotkne snad všech železničních
linek v kraji. Kromě již nasazených Regionov a CityElefantů
máme v kraji od prosince českou novinku – klasickou soupravu řízenou řídícím vozem
zvaným „Sysel“, která zvedá
kvalitu příměstské dopravy

z Ústí nad Labem směrem na
Litoměřice a Štětí. Během roku
nás čeká nasazení prvních zcela nových jednotek – motorového LINKu od ﬁrmy Pesa
a elektrického RegioPantera od
plzeňské Škody Transportation.
Nejmladší přírůstek z rodiny
motorových vozů začne jezdit od 1. dubna z Děčína do
Rumburku. Jedná se o čtyři Desira, která časem nahradí
právě vozy od ﬁrmy Pesa.

Novými vlaky po starých
kolejích?
Při další problematice si vedení kraje mohlo s přítomnými železničáři jen notovat, probíraly
se totiž nedostatky na železniční infrastruktuře v kraji, které
podstatným způsobem ovlivňují jízdní řády a dlouhé časy na
přestup. V konečném důsledku
pomalá infrastruktura odrazuje některé cestující, zvyšuje potřebný počet vlaků, a tak i zdražuje dopravu. Viníkem je malá
snaha a nulová motivace vlastníka kolejí, státní organizace
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), situaci na regionálních tratích měnit. SŽDC vybírá
za použití tratí poplatky, obdobné jako je mýto na dálnicích.

Ve svazu důchodců také o radě seniorů
očátkem března se sešla krajská rada svazu důchodců. Přítomno bylo přes
40 předsedů klubů z oblastí Ústecka, Děčínska, z Mostu,
Litvínova, Litoměřic i z jiných
míst. Jednání řídil předseda krajské organizace SD pan
Draxl. Úvodem přítomné seznámil s činností Rady seniorů ČR
a následně Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje (KRS).
Jako host vystoupil právě předseda rady Alois Malý (na snímku). Celorepubliková rada hájí
zájmy 22 velkých seniorských
organizací v zemi a má kolem
330.000 seniorů. Krajská rada
seniorů Ústeckého kraje vznikla s podporou hejtmanky Jany

Vaňhové v roce 2010. Začátky
byly složité; všichni si museli
na nový orgán zvykat. V radě
je celkem dvanáct členů - zástupců seniorů z celého kraje. Bohužel se zatím nepodařilo do práce zapojit zástupce
z Děčínska. Spolupráce s vedením kraje je na velmi dobré
úrovni a začíná všem seniorům
kraje přinášet výsledky.
Předseda Malý rovněž rozebral
složitou situaci seniorů v republice. Česká vláda naprosto
ignoruje potřeby seniorů a nakládá na jejich bedra největší zátěž, kterou už velká většina z nich není schopna unést.
Připravované škrtání v rozpočtu nejvíce pocítí senioři a rodiny

s dětmi. Seniorů v ČR je přes
dva a půl miliónů. Je to síla,
kterou by žádná rozumná vláda neměla ignorovat. Závěrem
předseda KR seniorů seznámil
přítomné s připravovanými akcemi v kraji. Bude jich hodně,
například divadelní představení nebo dva lodní výlety pro seniory; nad akcemi převzala záštitu krajská hejtmanka.
Pokud máte v jednotlivých klubech a zařízeních pro důchodce
zájem zveřejnit aktivity či akce
v těchto krajských novinách,
pošlete nám přehled s předstihem do redakce. Nejzajímavější
z nich zveřejníme a nabídneme
i dalším seniorům aktivní společenské vyžití...

Křesadla dobrovolníkům
za rok 2011
V

Ústí nad Labem převzalo
15. března sedm dobrovolníků Cenu Křesadla. Z devatenáctky nominovaných z celého
kraje je vybrala odborná porota.
V našem regionu působí stovky dobrovolníků, kteří se obětují pro druhé a jsou lidmi, jak
zní motto soutěže, dělajícími neobyčejné věci. Cena byla za rok
2011, který byl Mezinárodním
rokem dobrovolnictví. Na slavnostním večeru byl přítomen

a podle ﬁnančních možností postupně rekonstruována.
Během posledních šesti let bylo
v kraji rekonstruováno osm nádraží, mají novou fasádu a často i renovovaný interiér. Celkem
v kraji dráhy investovaly do výpravních budov 63,8 milionů
korun. Letos je v centru pozornosti hlavní nádraží v krajském
městě, které prochází významnou rekonstrukcí. Bylo už načase, dosavadní nádražní hala

Uprostřed předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Petr Žaluda, vlevo
1. místopředseda Vladimír Bail a vpravo náměstek GŘ pro osobní dopravu Antonín Blažek

Někde už Regionova sotva projede…

P

polní cestu, což není ani příjemné, ani ekonomické,“ vysvětluje hejtmanka Jana Vaňhová. Na
některých tratích kraj pro objednaná vozidla z prostředků
Evropské unie potřebuje doplnit
krátké úseky trakčního vedení.
Kraj tento požadavek předkládá již od roku 2007, ale dráty do
Litvínova nebo Kadaně stále nejsou. „Nové elektrické soupravy
budeme nejspíš muset na těchto kouscích tahat motorovou lo-

také zástupce Ústeckého kraje, radní Radek Vonka, který
předával některé ceny. Za nezištnou pomoc pro druhé dostali Křesadla Radek Hendrych
z Děčína, Lucie Zpěváková
a Karla Pabiánová z Ústí nad
Labem, Irina Gorgol z Teplic,
Růžena Jarošová z Mostu,
Martin Rožek z Horního Jiřetína
a také dva zástupci týmu dobrovolníků z Lubence (Louny) –
manželé Richard a Jitka Kantovi.

Vizualizace nového nádraží Českých drah v Ústí nad Labem
kraje oslovila ministra dopravy,
aby se zasadil o změnu poplatků tak, že na tratích s nějakým
nedostatkem, jako je např. nízká
rychlost kolem 10 nebo 20 km/h
v okolí přejezdů, bude poplatek
snížen. „Toto a další opatření,
které ministrovi navrhuji, bude
SŽDC motivovat trať opravit a vybírat opět plnou cenu. Není možné se jen dívat, jak námi objednané moderní vlaky brzdí
každou chvíli kvůli přejezdu přes

komotivou, aby si všichni všimli,
že už je to opravdu potřeba elektrizovat,“ zmínil v diskuzi šéf
Českých drah Petr Žaluda.

Na nádražní budovy se
nezapomíná
Aby bylo cestování vlaků příjemné již od počátku, je potřeba věnovat pozornost i stavu nádraží. Ta jsou většinou
také v majetku Českých drah

byla provizoriem z 50. let 20.
století. V rámci přestavby ji nahradí moderní stavba s prosklenými plochami a přímou osou
vedení cestujících mezi přednádražím a podchodem k vlakům.
Příjemnější prostředí mohou
cestující v této stanici s největším obratem cestujících v kraji
očekávat na konci roku, po dokončení této investice Českých
drah v hodnotě 45 milionů
korun.

104. narozeniny paní Kočárkové
V

nádherném prostředí zámku v Milešově pod nejvyšším vrcholem Českého středohoří oslavila v neděli 18. března
104. narozeniny paní Rosálie
Kočárková. Nikoliv jako zámecká paní, ale klientka zdejšího Domova důchodců, který
patří pod příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje Centrum
sociální pomoci Litoměřice.
Jubilantce přišla popřát v pátek 16. března řada gratulantů, byla mezi nimi i radní kraje Jana Ryšánková, která má
v gesci oblast krajských sociálních služeb. Paní Kočárková
se narodila v Čechách, ale
většinu života žila ve Velké
Británii. Do původní vlasti se vrátila opět až v pozdním stáří. V milešovském

Domově důchodců kousek od
Lovosic žije od dubna 2007 a je

Tři jarní setkání
I

Radkovi Hendrychovi z Děčína (vlevo) předává Křesadlo 2011 a věcné ceny radní
Ústeckého kraje Radek Vonka

nejstarší klientkou z 87 zdejších obyvatel.

v letošním roce pokračuje
tradice společných setkání hejtmanky Jany Vaňhové
se starosty a starostkami našich měst o obcí, při kterých
se probírají nejdůležitější témata života občanů našeho regionu, nejčastěji z oblasti zdravotnictví, dopravy,
zaměstnanosti či podpory
podnikání. Toto jaro bude
ve znamení tří podobných

setkání, jejich tématiku rozšíří prostřednictvím ankety i sami starostové. První
bude 25. 4. na krajském úřadu a bude určeno zástupcům
samospráv z okresů Děčín
a Litoměřice. Pokračuje se 22.
5. (Teplicko a Lounsko) a 19.
června se pak s hejtmankou
setkají zástupci obcí a měst
z okresu Ústí a z Mostecka
a Chomutovska.

Ústecký kraj
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Zlatý erb do Mostu a do Modlan

V

ýsledky krajského kola
soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí
byly vyhlášeny nedávno na krajském hejtmanství. Vítěze oceňovali náměstek hejtmanky
Arno Fišera (na snímku vpravo) a předseda krajské poroty
Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
krajského úřadu.Ten za porotu
konstatoval, že kvalita obecních

webů se zvyšuje a blíží se úrovni
stránek měst. Právě i účast v této
soutěži motivuje obce a města,
aby svou otevřenost vůči občanům zlepšovaly. Letos se jednalo
o devátý krajský ročník Zlatého
erbu a čtrnáctý republikový.
Výsledky Zlatý erb 2012 –
krajské kolo Ústeckého kraje
• Cena veřejnosti – Cena hejtmanky: Obec Bělušice,
okres Most
(www.belusice.cz).
• Nejlepší elektronická
služba: 1. místo: Děčín:
Mobilní aplikace města
Děčín - Magistrát do kapsy a Most: Videonávody
životních situací občana
aneb Jak si vyřídit,

2.: Most: Mostecké listy on-line, deník a Litoměřice:
Mapa města, 3. místo: Most:
Veřejné zakázky veřejně,
Most: Mostecké televizní vysílání TV Most Expres a Tisá:
Mapový portál obce Tisá.
• Nejlepší webová stránka
obce: 1. místo: Modlany
- www.modlany.cz,
2.: Chlumec
- www.ouchlumec.cz,
3.: Mnetěš - www.mnetes.cz.
• Nejlepší webová stránka města: 1. místo: Most www.mesto-most.cz,
2.: Litoměřice
- www.litomerice.cz,
3.: Úštěk
- www.mesto-ustek.cz.

Nejvíce cen letos posbíral Most, a to i za nejlepší stránky měst. Ocenění přebírají webmasterka Jana Žampová a mluvčí Alena Sedláčková.

Severočeské divadlo zůstane zachováno, výrazně pomůže i kraj
Ú
stecký kraj se spolu se
Statutárním městem Ústí
nad Labem dohodl, jak ﬁnančně lépe zajistit chod
Severočeského divadla opery
a baletu. Od 1. dubna letošního

roku se z něj stane obchodní společnost Severočeské divadlo s.r.o., tedy společnost
s ručením omezeným. Vznik
nové obchodní společnosti schválily Rada a následně
Z astupitelstvo
Ústeckého kraje.
„Společnost s ručením omezením
vzniká především
proto, aby bylo
divadlo zachováno tak, jak jsou
na něj obyvatelé Ústeckého kraje zvyklí. To znamená s kvalitním
souborem i repertoárem z oblasti opery a baletu,“ vysvětlila
radní pro oblast
kultury a památkové péče Jana
Ryšánková.
Město i kraj buSpolečenskou smlouvu o založení společnosti s ručením dou mít v rámomezeným Severočeské divadlo s.r.o. podepsali 29. února ci nové společnosti podíly ve
primátor Statutárního města Ústí nad Labem Vít Mandík...

... a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
stejné výši, každá strana získá
50 procent. Statutární město
Ústí nad Labem do ní vloží základní kapitál v podobě nemovitostí v hodnotě 80 milionů
korun (dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem).

Ústecký kraj se bude podílet
peněžitým vkladem ve výši
20 tisíc korun. Oba společníci se dále v návrhu vzájemné
smlouvy zavazují k následnému ﬁnancování, a to po dobu
minimálně 5 let. Na základě

dohody obou stran vznikne
stabilizační fond, který bude
vytvářen jednotlivými vklady
obou společníků. „V následujících třech letech kraj vloží do
Severočeského divadla zhruba
150 milionů korun, tedy každý

Výtěžek z plesu na onkologii

Se symbolickým šekem se zajímavou částkou z výtěžku ze vstupného jsou hejtmanka
kraje Jana Vaňhová, personální ředitel Krajské zdravotní Jan Lami a předseda
představenstva KZ, a.s. Radek Scherfer

rok 50 milionů, počínaje rokem
2012,“ řekla Jana Ryšánková.
Město Ústí nad Labem se zavazuje k poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu ve výši 70 milionů
korun, z něhož částka 50 milionů korun bude splacena do
30. dubna 2015 a částka 20 milionů korun do 30. dubna 2016.
Prostředky poskytnuté do stabilizačního fondu budou použity pouze k ﬁnancování ztrátové činnosti Severočeského
divadla. „Hlavním cílem společné dohody města a kraje je
ekonomická stabilizace rozpočtu divadla, které díky tomu
bude moci nabízet kvalitní repertoár i v dalších letech,“ doplnila krajská radní.
Organizační strukturu společnosti bude tvořit valná hromada, jednatel a dozorčí rada. Na
valné hromadě budou zasedat oba společníci. Za Ústecký
kraj budou v dozorčí radě zastupitelé Josef Macík, Oldřich
Bubeníček a Václav Hofmann.

návštěvníci čekali na vystoupení české legendy Karla
Gotta, který sklidil obrovský
úspěch. Na ples přijel rovnou
z předávání Českých Lvů. Dále
se představila taneční skupina
Beethoven DC z Chomutova,
která pravidelně sbírá medaile na českých i mezinárodních soutěžích, a nechybělo
ani předtančení společenských
tanců v podání taneční skupiny Stardance. Zpestřením pro
přítomné bylo losování o ceny,
které věnovali radní Ústeckého
kraje a významné podniky
regionu.

Slavnostní zahájení plesu – ukázky standardních společenských tanců v provedení chomutovského Stardance

U

ž
devátý
Krajský reprezentační ples
se odehrál první
březnovou sobotu v chomutovském městském
divadle. Kromě
toho, že program
nabídl
celou
řadu
atraktivních vystoupení,
byl výtěžek tradičně věnován
na charitativní Hlavní hvězdou devátého Reprezentačního plesu Ústeckého
účely. Vybraná kraje byl Karel Gott
částka, která letos činila 168 300 korun, puto- oddělení Masarykovy nevala na konto Onkologického mocnice v Ústí nad Labem.

Slavnostně šek v průběhu večera předala hejtmanka Jana
Vaňhová. Hlavní hvězdou plesu byl zlatý slavík Karel Gott.
„I letos podpoříme onkologické pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
kolem kterého se v posledních
týdnech dějí podivné věci a my
musíme opět vynakládat nemalé úsilí, abychom ho pro
naše občany zachovali na území kraje,“ řekla při předávání
šeku onkologickému oddělení
Jana Vaňhová.
Plesem provázela moderátorská dvojice Těžkej Pokondr
a k tanci hrál Orchestr Felixe
Slováčka.
Nejvíce
ovšem

Zaplněnému divadlu v Chomutově se předvedly také děvčata z Beethovena. Tento špičkový chomutovský taneční kolektiv je mistrem
ČR, Evropy i světa v diskotancích i dalších disciplinách

Ústecký kraj
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Mladí fotbalisté o Pohár Josefa Masopusta FOTOKVÍZ
V
V
e školním roce 2011/2012
byl spuštěn projekt Pohár
Josefa Masopusta, který je realizován pod záštitou hejtmanky
Ústeckého kraje Jany Vaňhové.
Je zaměřen na studenty středních škol a jeho cílem je sportovní zápolení školních týmů ve
fotbale. Soutěž se hraje formou
postupových turnajů na úrovni okrsků, okresů a kraje. Vítěz
krajského kola získává právo
účasti v mezikrajské kvaliﬁkaci.
Vrcholem bude republikové
ﬁnále v Praze na stadionu Na
Julisce ve dnech 23.až 24. května. V našem kraji byla okresní ﬁnálová kola odehrána ve

všech sedmi okresech a zúčastnilo se jich celkem 46 středních škol. Krajské ﬁnále se
odehraje 18. dubna v Mostě.
Vzhledem ke kvalitě jednotlivých školních týmů lze očekávat vynikající sportovní výkony,
i když ty nejsou dle pořadatelů
v tomto případě nejdůležitější.
„Každá pohybová aktivita pro mladé má svůj přínos.
Jsme proto rádi, že Pohár Josefa
Masopusta si našel své příznivce. Jedním z hlavních cílů je totiž i propagace myšlenek a vlastností, reprezentovaných Josefem
Masopustem, žijící legendou
světového fotbalu. Rád bych

ážení čtenáři, správná odpověď na fotokvíz
z minulých krajských novin:
jednalo se o Kamenný reliéf Korunování Panny Marie
v Srbské Kamenici (viz malé
foto). Ze správných odpo-

poděkoval všem, kteří se na realizaci projektu podílejí, organizátorům z Asociace školních
sportovních klubů, všem účastníkům prvního ročníku za jejich
účast a také vedení Ústeckého
kraje v čele s paní hejtmankou

Janou Vaňhovou za podporu,“ řekl nám Petr Procházka,
zástupce Klubu přátel Josefa
Masopusta, který celý projekt koordinuje. Více informací
včetně výsledků naleznete na
webu www.poharjm.cz.

VÝZVA olympionikům z Chomutovska

U

příležitosti blížících se
XXX. letních olympijských her v Londýně připravuje Oblastní muzeum
v Chomutově ve spolupráci
s panem Miloslavem Nucem
výstavu věnovanou olympionikům, kteří mají vztah
k Chomutovsku, a to od vzdálené historie až do současnosti.

Dovolujeme si obrátit se na
vás, čtenáře Krajských novin, s prosbou o případné
doplnění seznamu a poskytnutí jakýchkoliv informací
a kontaktů. Především však
prosíme o zapůjčení dokumentů a předmětů (fotograﬁe, pohlednice, medaile, tiskoviny, dresy, atd.)

Rada Ústeckého kraje
vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení funkce
ŘEDITELE
na dobu určitou v trvání 3 let,
s možností prodloužení až na dobu
neurčitou

Oblastního muzea v Litoměřicích,
příspěvkové organizace
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo
inženýrském studijním programu;
• nejméně 3 roky praxe v manažerské a vedoucí
funkci;
• občanská bezúhonnost;
• negativní lustrační osvědčení;
• znalost fungování a ﬁnancování příspěvkové
organizace;
• dobré organizační, řídící a komunikativní
schopnosti.

s osobním vztahem k těmto
olympionikům a olympiádě,
které se zúčastnili. Výstava
bude zahájena v červenci,
a proto vás prosíme o předání kontaktů či informací a zapůjčení podkladů v nejbližším
možném termínu, abychom je
mohli řádně zpracovat a zařadit do výstavy.

Výhodou:
• orientace v právní problematice kultury,
muzejnictví a památkové péče;
• znalost německého nebo anglického jazyka;
• orientace v oblastech dotační politiky státu,
EU a dalších subjektů;
• publikační činnost a aktivity v profesních
orgánech;
• řidičský průkaz skupiny B.
Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum
a podpis.
K přihlášce uchazeč/ka připojí:
• strukturovaný profesní životopis;
• koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu
max. 3 stran A4;
• motivační dopis;
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů,
ne starší než 3 měsíce;
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání;
• čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona

Kontakty:
Ing. Stanislav Děd, ředitel,
Mgr. Markéta Prontekerová,
historické oddělení
Oblastní muzeum
v Chomutově, Palackého 86,
telefon: 474 651 251,
mail: sekretariat@muzeum-cv.net
www.muzeum-cv.net

č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
• písemný souhlas se zpracováním, uchováním
a poskytnutím osobních údajů třetím osobám
pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to
po celou dobu jeho trvání;
• kopie odborných osvědčení.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006
Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě; platová třída 12.
Termín nástupu: 1. 7. 2012
Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
Obálku s přihláškou a požadovanými
doklady s označením “VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
– NEOTVÍRAT“
doručte do podatelny Krajského úřadu
nejpozději do 4. 4. 2012 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála
tel.č.: +420 475 657 256, 732 212 646
e-mail: spala.r@kr-ustecky.cz

vědí jsme vylosovali tři výherce:
Hanu
Štětkovou
z Ústí nad Labem, Ladislava
Červinka z Mostu a Ludmilu
Stejskalovou
ze
Srbské
Kamenice. Výhercům gratulujeme a těm, co neuspěli, nabízíme
další fotokvíz.
Zajímá nás název
sakrální kulturní
památky – objekt
novorománské ho kostela, původně evangelického,
vystavěného v jednom z nejsevernějších měst našeho
kraje. I s ohledem
na drsnější klimatické
podmínky,
které zde panují, byl exteriér kostela v již neutěšeném stavu, který

KULTURNÍ POZVÁNKY
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Gotická desková malba v severozápadních a severních
Čechách, do 10. května. Obsáhlý
a ucelený soubor gotické deskové
malby z let přibližně 1340 až 1550
pocházející ze severozápadních
a severních Čech. Marie Krůtová
a Václav Syrový – dvě polohy naivního umění, do 8. dubna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Hoc, fog, IPO

Italský
spisovatel

Bůh (angl.)

Iniciály
sochaře
Zoubka

Pohonná
hmota

Křestní
jméno
Bondyho

Kouzelník

Strojní část
vozidel

Elektrotechnická
součástka

Malá bota

Mnoho

Vodní
hlodavec

Tento (lat.)

Vzácný plyn

2. díl
tajenky

Český
nakladatel

Japonský
skokan na
lyžích

Velikonoční výstava, do 15. dubna. Pravěký šperk versus šperk
současný, 26. 4. až 17. 6. Anifest
a Jiří Trnka, 13. 4. až 13. 5.

Předložka

Obchodní
dům

Surová nafta

Mlha (angl.)

Zakazuji
(lat.)

Jméno herce
Fialy

SPZ Semil

Mišíkova
kapela
Okusit
(rozkaz)

Pohybová
aktivita
Osobní
zájmeno

Forma
pohybu
Božský pokrm

Řím

Svážení
Chem. zn.
stroncia
Stavební
konstrukce

Pytlácké
nástrahy

Iniciály
Smoljaka
Pytlácké
náčiní

Hovorový
souhlas

Znamení
zvěrokruhu

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

Jupiterův
měsíc
Člověk
(množné. č.)

Orgán zraku

Milenec

Anglický
neurčitý
člen

Pšeničný
chléb

Snížený tón

Hlt

Hudba (angl.)

Kožešinová
šála

Posouvání

Místnost Listnatý keř
k přijímání
hostů
4. díl tajenky

Toxický
polokov

Spěch

Švédská
popová
skupina

Člen etnické
semitské
skupiny

Cizí křestní
jméno
Dobrovolný
sv. obcí
Typ připoj.
internetu
SPZ
Strakonic

Velmi lehké
dřevo

Citoslovce

3. díl
tajenky

Oříšek
(angl.)

Osobní
zájmeno

Kouzlo starých stromů, do
Občanské
poradenské
středisko
Ukončení záp.
v boxu
Moravskosl.
město

Závěs pro
dveře

Název hlásky

Starší (zkr.)

Dílo (lat.)

Hrabaví ptáci

Spodek
nádoby

Předložka

Pakostnice

Zápor

Jako (angl.)

Tak (něm.)

Výslovnost
anglického
slova air

Umění (lat.)

Mistrovství
světa

20. května. Velkoplošné fotograﬁe a popisy památných stromů Česka. Pravěké šperky, do
6. května.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Ostrava! Ostrava!, už jen do
do 15. dubna. Jitka Válová/
Lilie, do 15. dubna. Dílo Jitky
Válové (1922–2011) se po třech
letech vrací na půdu roudnické galerie. Vladimír Pokorný/
Černobílá krajina, do 30. června. Série fotograﬁí.

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Mistři české malby, do konce října. Výstava výtvarných
děl z majetku České spořitelny. Otec a dcera, do 10. května. Život a dílo lužickosrbských umělců Bjarnata Krawce
a Hanky Krawcec.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Zničené kostely severních
Čech 1945-1989, do 14. dubna (radnice). Velký celostátní projekt o kulturní devastaci v letech 1945-1989. Křížová
cesta Ernsta Hollitzera, do
19. května (kostel sv. Kateřiny).
Doprovodná výstava k projektu
Zničené kostely severních Čech.

KŘÍŽOVKA O CENY

T

Obj. orient.
progr.
Lennonova
žena

Pondělní
magazín MF
Dnes

Citoslovce
obdivu

Česká vládní
strana

Chemická
značka
hliníku

Prodejní výstava obrazů a šperků, do 30. dubna. Akce se koná
na pobočce Hornická. Autorkami
prací jsou Helena Hošková a Silva
Marksová.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Měsíc (expr.)
Pohádkový
majitel
kouzelné
lampy

Česká ponorná řeka

Výstava studentských prací, do
29. dubna. Práce žáků Gymnázia,
SOŠ a SOU Litoměřice.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Dát (angl.)

1. díl
tajenky

Solmizační
slabika

Veřejná
nabídka
akcií

Barvivo na Bývalá SPZ Největší zem
vejce
Brna-venkov na světě

si vyžádal opravu jeho pláště.
Z prostředků Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje byla
vlastníku – farní obci – poskytnuta dotace na obnovu
pláště kostela ve výši 170 tisíc
Kč, celkové náklady pak dosáhly téměř 243 tisíc Kč. Kde
se zobrazený kostel nachází?
Správné odpovědi přijímáme
do středy 18. dubna na adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02
Ústí n. L. nebo emailové adrese: ticha.a@kr-ustecky.cz.
Heslo:fotokvíz. Nezapomeňte
i do mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

ajenka naší únorové křížovky zněla: Kdy a kde bude
reprezentační ples Ústeckého
kraje (?) Drtivá většina z luštitelů byla úspěšná a z těch, co ještě přidali požadovanou odpověď (9. Reprezentační ples ÚK
byl 3. března v Chomutově)
jsme vylosovali pět výherců.
Jsou jimi: Dobroslav Náprstek
z Klášterce n. Ohří, Naďa
Loudová z Koštic (o. Louny),
David Zelenka z Ústí nad Labem,
Jaroslav Adolf z Vilémova a Jan
Masopust z Roudnice n. L. Všem

blahopřejeme! I tato březnová křížovka ukrývá v tajence otázku, na
níž naleznete odpověď v některém z našich materiálů. Pošlete
nám nejen tajenku, ale i odpověď!
Vaše maily a „koresponďáky“ posílejte tak, aby nám byly doručeny
nejpozději do středy 18. dubna na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí n. L., elektronicky pište na sebesta.z@kr-ustecky.cz.
Uveďte heslo „Křížovka“; i v mailech uvádějte plnou adresu!
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